
 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

"Piękna Nasza Polska Cała" 
Organizator - 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego 

w Łodzi 

Autor - Ludmiła Fabiszewska 

 Patronat Honorowy: 

Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty 

Fundacja Niepodległa, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola 

 Adresaci: 

Projekt jest przeznaczony dla zainteresowanych placówek oświatowych, 

opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy 

dziecka, ośrodki szkolno - wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd. 

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.  

 Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami 

polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2022/2023 

 Główne założenia i cele: 

* kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego 

państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,  uwrażliwienie na historię, folklor i 

tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury 

* uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się 

poprawną polszczyzną 

* budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności 

dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy  

 Termin realizacji: 

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana -  

od 25 września 2022 roku do 25 czerwca 2023 roku. 

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza 

Polska Cała” jest nieodpłatny.  



Zasady uczestnictwa 

w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym 

"Piękna Nasza Polska Cała" 

 

Aby wziąć udział w Projekcie uczestnicy zobligowani są do: 

 

1) Dołączenia do grupy projektowej "Piękna Nasza Polska Cała" na portalu 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/491699184558422 

2) Zapoznania się z Regulaminem i Bazą Inspiracji na rok 2022-2023 

 (folder DOKUMENTY) 

3) Wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego do 30 września 2022 

roku jest traktowane jako zgłoszenie placówki do udziału. Każda placówka wypełnia 

JEDEN formularz zgłoszeniowy.  

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na grupie projektowej. Po 25 września na maile 

podane w Formularzu Zgłoszeniowym zostanie wysłany plakat, informujący o udziale 

placówki w Projekcie. 

4) Zrealizowanie minimum 20 zadań z Bazy Pomysłów i Inspiracji w 

dowolnym terminie roku szkolnego. Należy wybrać co najmniej  po jednym zadaniu z 

każdego bloku tematycznego,  resztę zadań – wybrać według uznania uczestników.  

Zadania zaznaczone na czerwono - są obowiązkowe. Wybrane zadania do realizacji 

można wykonać w jednej grupie (klasie) jak również zaangażować kilka grup (klas) 

lub całą placówkę.  

("Baza pomysłów i inspiracji" znajduje się  w folderze DOKUMENTY)  

5) Relacje z podejmowanych działań projektowych uczestnicy umieszczają: 

- bezpośrednio na grupie projektowej na Facebooku jako zwykły post z krótkim 

opisem wykonanego zadania 

 - najpierw relacji ze zrealizowanego zadania na stronie internetowej swojej placówki, 

po czym jako post na grupie projektowej z linkiem do strony internetowej i krótkim 

opisem  



6) Publikowanie zdjęć, filmów i relacji, zawierających wizerunek 

dzieci/młodzieży - jest jednoznaczne z posiadaniem pisemnej zgody na wykorzystanie 

wizerunku. Zgodę należy skonstruować wg wewnętrznych zaleceń placówki ( w 

porozumieniu z Inspektorem RODO) 

7) Sprawozdaniem z zakończenia projektu jest wypełnienie 

FORMULARZA EWALUACYJNEGO, dostępnego na grupie po 10 czerwca 

2023roku. Na jego podstawie uczestnicy otrzymają Certyfikaty dla dzieci, nauczycieli, 

rodziców i placówki. Każda placówka wypełnia JEDEN formularz ewaluacyjny. 

8) Działania projektowe mogą posłużyć jako inspiracja do napisania programu 

własnego lub innowacji pedagogicznej. Zgoda autorki projektu na innowacje znajduje 

się w folderze DOKUMENTY.  

 

Ludmiła Fabiszewska - autorka projektu - zastrzega sobie prawa autorskie na 

logo, treści, pomysły, inspiracje i zadania projektowe. 

Wszelkie informacje i zapytania  - w każdą środę, 12:00-13:00 

Telefon kontaktowy – 42 630 40 55 

 


